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 هللا ٌٓذِ يٍ. أعًبنُب سٍئبت ٔيٍ أَفسُب ششٔس يٍ ببهلل َٔعٕر َٔستعٍُّ َحًذِ هلل انحًذ إٌ

 ٔأشٓذ نّ ششٌك ال ٔحذِ هللا إال إٰنّ ال أٌ ٔأشٓذ. نّ ْبدي فال ٌضهم ٔيٍ. نّ يضم فال

 .ٔسسٕنّ عبذِ دمحما أٌ

অল্লা ুফানাহু ওয়া তা’অরা হফত্র কুযঅনুর কাযীক্ষ্ভ এযাদ কক্ষ্যক্ষ্েন- 

 

ارْكُُشٔا ٌَْ قَِهٍمْ  أََتُىْْ إِرْْ َٔ ْستَْضعَفُٕ ٌَْ اْْلَْسِضْ فًِ يُّ َفكُىُْ أٌَ تََخبفُٕ اكُىْْ انَُّبسُْ ٌَتََخطَّ َٔ أٌََّذَكُى فَآ َٔ 

َسَصقَكُى بَُِْصِشِِْ َٔ ٍَْ ٌَْ نَعَهَّكُىْْ انطٍََِّّببتِْ ِيّ  .﴾٦٢: ﴿اْلَفبل تَْشكُُشٔ

 

“অয স্মযণ কয, মখন মতাভযা হেক্ষ্র ল্প, যাহজত ফস্থায় ক্ষ্েহেক্ষ্র মদক্ষ্; বীত-

ন্ত্রস্ত হেক্ষ্র মম, মতাভাক্ষ্দয না ক্ষ্নেযা মোোঁ মভক্ষ্য হনক্ষ্য় মায়। তঃয হতহন 

মতাভাহদগক্ষ্ক অশ্রক্ষ্য়য হিকানা হদক্ষ্য়ক্ষ্েন, স্বীয় াাক্ষ্মেয দ্বাযা মতাভাহদগক্ষ্ক হি দান 

কক্ষ্যক্ষ্েন এফং হযচ্ছন্ন জীহফকা হদক্ষ্য়ক্ষ্েন মাক্ষ্ত মতাভযা শুকহযয়া অদায় কয।” (ূযা 

অনপার-২৬) 

ভু’হভন ভুজাহদ অপগান জাহত... যণাঙ্গক্ষ্ন ফস্থানযত দুঃাী ভুজাহদীক্ষ্ন মকযাভ 

ও হফক্ষ্েয কর ভুহরভক্ষ্দয প্রহত- 

অারাভু অরাআকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতু। 
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ফযকতভয় ইদুর হপতয অগভন ঈরক্ষ্য অহভ অনাক্ষ্দয করক্ষ্ক শুক্ষ্বচ্ছা ও 

অন্তহযক মভাফাযকফাদ জানাহচ্ছ৷ অল্লা তা’অরা অনাক্ষ্দয নাভাম, মযামা কর 

আফাদাত কফুর কক্ষ্য হনন৷ অল্লা তা’অরায কাক্ষ্ে অভায হভনহত – হতহন মমন 

শুাদাক্ষ্য় মকযাক্ষ্ভয াাদাতক্ষ্ক কফুর কক্ষ্য মনন, ভুজাহদক্ষ্দযক্ষ্ক তাক্ষ্দয কষ্ট -

ভুজাাদা ও হজাক্ষ্দয ঈত্তভ হফহনভয় প্রদান কক্ষ্যন ও অতক্ষ্দয দ্রুত হপা নীফ 

কক্ষ্যন। হতহন মমন অন করুণায় দুভনক্ষ্দয হনদতয় কাযাগাক্ষ্যয হনজতন কুহিক্ষ্য 

ফস্থানযত কাযাফহন্দক্ষ্দয ভুহিয থ জ কক্ষ্য মদন৷ অল্লা তা’অরায কাক্ষ্ে 

অক্ষ্যা হভনহত – হতহন মমন শুাদাক্ষ্দয ভাতা-হতা, হফধফা স্ত্রী, বাআ-মফান ও ন্তানক্ষ্দয 

েফক্ষ্য জাহভর ও মনক ায়াত দান কক্ষ্যন এফং তাক্ষ্দয হৃদক্ষ্য়য ুঈচ্চ ঈৎকৃষ্ট 

অাগুক্ষ্রা ূণত কক্ষ্যন৷ (অভীন। আয়া যাব্বার অরাভীন।) 

ম ভুজাহদ জাহত!  

অভায ভক্ষ্ন ক্ষ্চ্ছ মম, এআ ফযকতভয় ঈরযক্ষ্ক দ্বেফায কক্ষ্য হজাক্ষ্দয গ্রগহত 

ও াম্প্রহতক যাজনীহত ম্পক্ষ্কত অভায হবভত হনক্ষ্য় অনাক্ষ্দয াক্ষ্থ অক্ষ্রাচনা 

কযা দযকায। 

অহভ প্রথভত: অল্লা তা’অরায নুযাক্ষ্তয প্রহত ইভান মযক্ষ্খ ও এআ হজাক্ষ্দয প্রহত 

অনাক্ষ্দয জনগক্ষ্ণয াামে-ক্ষ্মাহগতায ঈয অস্থা মযক্ষ্খ অনাক্ষ্দযক্ষ্ক অেস্ত 

কযহে মম, দখরদাযক্ষ্দয হফরুক্ষ্ে অনাক্ষ্দয এ নোয়হনষ্ঠ হজাদ অল্লা তা’অরায 

আচ্ছায় এখন হফজক্ষ্য়য দ্বাযপ্রাক্ষ্ন্ত৷ হফক্ষ্দী দখরদাযযা তাক্ষ্দয াভহযক হি ও 
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প্রমুহিগত ঈন্নহতয প্রবাক্ষ্ফ এ মতন্ত ক্ষ্নক ঔেতে প্রদতন কক্ষ্যক্ষ্ে। এআ মুক্ষ্েয শুরু 

মথক্ষ্কআ তাযা হনযস্ত্র অপগান জাহতয হফরুক্ষ্ে ফফতযতাূণত ফস্থান গ্রণ কক্ষ্যক্ষ্ে। অয 

এখন তাক্ষ্দয কর দাহিকতা ও াভহযক হি অনাক্ষ্দয নোয়ঙ্গত প্রহতযযাভূরক 

হজাক্ষ্দয াভক্ষ্ন ফেথততায় মতফহত ক্ষ্য়ক্ষ্ে৷ অনাক্ষ্দয হজাদ ও নুভ কুযফাহনয 

ফক্ষ্দৌরক্ষ্ত অজ আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া এ মদক্ষ্য কর াভহযক ও যাজননহতক 

দক্ষ্যভূক্ষ্য ঈয েহে ঘুযাফায যভতা যাক্ষ্খ৷ এ যকভ হযহস্থহতক্ষ্ত ভুজাহহদক্ষ্ন 

মকযাক্ষ্ভয হনকট অভায অক্ষ্ফদন, অনাযা দখরদাহযক্ষ্েয ফান ঘটাক্ষ্নায রক্ষ্যে 

হিারী হজাহদ াক্ষ্যন হযচারনা করুন। প্রক্ষ্য়াজক্ষ্ন ভাহকতহনক্ষ্দয াক্ষ্থ 

যাজননহতক অরা-অক্ষ্রাচনা করুন। তক্ষ্ফ মখয়ার যাখক্ষ্ত ক্ষ্ফ ঈবয়হটযআ রযে 

ক্ষ্চ্ছ দখরদাহযক্ষ্েয ফান ঘটাক্ষ্না ও এ মদক্ষ্ আরাভী যাষ্ট্রফেফস্থা প্রহতষ্ঠা কযা৷ 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়ায কর াভহযক াক্ষ্যন ও যাজননহতক কামতপ্রণারী ম্পাহদত 

ক্ষ্ফ একক মনতৃক্ষ্েয ধীক্ষ্ন ও ভন্বয় াধক্ষ্নয ভাধেক্ষ্ভ ৷ মমন কাক্ষ্জয মযক্ষ্ত্র এক্ষ্ক 

ক্ষ্নেয ায়ক য়৷ 

দখরদায ভাহকতহন ও তাক্ষ্দয া চাটা বাোয মগারাভযা মুেক্ষ্যক্ষ্ত্র মুেনীহত ও ননহতক 

অআন-হফধান যযা কক্ষ্য চক্ষ্র না৷ তাযা এভন ফ জঘনেতভ নোয় াধন কক্ষ্য, 

ভানফ আহতাক্ষ্য মকাথাও মায মকান দৃষ্টান্ত খুোঁক্ষ্জ াওয়া মায় না৷ তাযা গ্রাক্ষ্ভয য 

গ্রাভ, ভহজদ-ভাদ্রাা, ফাজায ও াাতারভূক্ষ্ ক্ষ্েয ভত হনহফতচাক্ষ্য মগারাফলতণ 

কক্ষ্য মাওয়া অক্ষ্যা ক্ষ্নক মুরুভ-নোয় কক্ষ্য থাক্ষ্ক৷ তাযা হনযযাধ মফাভহযক 
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মরাকক্ষ্দযক্ষ্ক তো কক্ষ্য ও তাক্ষ্দযক্ষ্ক তাক্ষ্দয ফাহে মেক্ষ্ে চক্ষ্র মমক্ষ্ত ফাধে কক্ষ্য৷ তাযা 

যাক্ষ্তয অোঁধাক্ষ্য মরাকক্ষ্দয ফাহেক্ষ্ত অক্রভণ কক্ষ্য ও হফক্ষ্ফাযকদ্রক্ষ্ফেয ভাধেক্ষ্ভ ফাহেয 

দযজা হফক্ষ্ফাহযত কক্ষ্য ফাহেয হবতযস্থ ভহরা ও হশুক্ষ্দয ঈয াাহক্ষ্য় ক্ষ্ে৷ 

মক্ষ্যক্ষ্ত্র তাযা কাক্ষ্যা প্রহত মকান হফক্ষ্ফচনা কক্ষ্য না৷ ফযং মরাকক্ষ্দযক্ষ্ক তাক্ষ্দয স্ত্রী, 

ভাতা ও ন্তানক্ষ্দয াভক্ষ্ন মূ্পণত হনদতয়বাক্ষ্ফ তো কক্ষ্য, এক্ষ্যক্ষ্ত্র তাক্ষ্দয ন্তক্ষ্য 

াভানেতভ করুণাযও ঈক্ষ্দ্রক য় না। 

দখরদায ভাহকতহন ও তাক্ষ্দয মদাযযা াজায াজায অপগান মুফকক্ষ্দযক্ষ্ক 

কাযাগাক্ষ্যয েকায কুহটক্ষ্য ফহন্দ কক্ষ্য মযক্ষ্খক্ষ্ে৷ তাক্ষ্দযক্ষ্ক তাযা হফহবন্ন প্রকাক্ষ্যয 

হনভতভ াহস্ত প্রদান কযক্ষ্ে। তোচাযী দুভনক্ষ্দয কাযাগায মথক্ষ্ক অভাক্ষ্দয কাক্ষ্ে 

এক্ষ্কয য এক হনীহেত হনমতাহতত কাযাফহন্দয ভৃতুেয ংফাদ অক্ষ্ে। অভাক্ষ্দয এআ 

বাক্ষ্য়যা কাযাগাক্ষ্যয বয়াফ নৃং হযহস্থহতয স্বীকায ক্ষ্য় ও মখানকায দুদতাগ্রস্ত 

জীফনমাত্রায কাক্ষ্ে ায মভক্ষ্ন যকাক্ষ্র াহে জহভক্ষ্য়ক্ষ্েন৷ শুধু তাআ নয়; ফযং ম্প্রহত 

হফহবন্ন কাযাগাক্ষ্যয কাযাযযীযা হনযস্ত্র াতকো হযহত কাযাফহন্দক্ষ্দয ফুক্ষ্ক তাজা 

ফুক্ষ্রট েুক্ষ্ে ভাযক্ষ্ে। থচ এ কাজহট ক্ষ্ফতাচ্চ মতাক্ষ্য়য ীনতা ও নীচতা ওয়ায 

কাযক্ষ্ণ এহটক্ষ্ক একহট নেতভ মুোযাধ হক্ষ্ক্ষ্ফ গণে কযা য়৷ ক্ষ্ন্দাতীতবাক্ষ্ফ 

এফ যাধভূরক কভতকাণ্ড ভাহকতহন মমাো ও তাক্ষ্দয মদাযক্ষ্দয কাক্ষ্র রজ্জা ও 

করক্ষ্েয ো এোঁক্ষ্ক হদক্ষ্য়ক্ষ্ে৷ এ কর নোয় ও াযাহ দ্বাযা আহতভক্ষ্ধে তাযা ভানফ 

আহতাক্ষ্ ংঘহটত ওয়া কর নোক্ষ্য়য মযকিত োহেক্ষ্য় হগক্ষ্য়ক্ষ্ে৷ 
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ম ম্মানীত মদফাী! ম হচন্তাহফদ, গক্ষ্ফলকগণ! 

আহতভক্ষ্ধে আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া তায নীহতযায়ণ ফস্থান ও াহন্তহপ্রয় ন্থানুযক্ষ্ণয 

কাযক্ষ্ণ ােতফততী ও এতদ ঞ্চক্ষ্রয যাষ্ট্রভূক্ষ্য জনভত জতন কযক্ষ্ত যভ ক্ষ্য়ক্ষ্ে৷ 

ভক্ষ্কাক্ষ্ত অপগাহনস্তাক্ষ্নয হকেুংখেক প্রহতক্ষ্ফী যাষ্ট্র মভাট ফাযহট যাক্ষ্ষ্ট্রয ক্ষ্ম্মরন 

নুহষ্ঠত ক্ষ্য়ক্ষ্ে। ( এআ ক্ষ্ম্মরক্ষ্নয অক্ষ্রাচে হফলয়গুক্ষ্রা হের) আভাযক্ষ্ত আরাহভয়ায 

যাজননহতক প্রহতহনহধক্ষ্দয ক্ষ্ঙ্গ হফহবন্ন যাক্ষ্ষ্ট্রয ম্পকত যাখা, আভাযক্ষ্ত আরাহভয়ায 

কভতকততাক্ষ্দয াক্ষ্থ হফহবন্ন যকাযী ঈচ্চদস্থ যাজননহতক কভতকততাক্ষ্দয হপহয়ার 

হভহটং ও হফহবন্ন অপগানী ম্প্রদাক্ষ্য়য াক্ষ্থ ভাজফেতায চুহি ও ভক্ষ্াাতায হভহটং 

কযা আতোহদ। এ ফআ ক্ষ্চ্ছ ঈহযঈি দাহফয স্বক্ষ্য জরজোন্ত প্রভাণ৷ 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া ও অপগানী যাজননহতক হফহষ্ট ফেহিক্ষ্দয ভধেকায ভক্ষ্াাতা 

প্রহক্রয়ায ভাক্ষ্া হফঘ্নতা ৃহষ্ট কযায জনে কাফুর প্রান হনক্ষ্জক্ষ্ক তাক্ষ্ত জোক্ষ্নায 

প্রক্ষ্চষ্টা চারাক্ষ্চ্ছ৷ কাফুর প্রান এআ ভক্ষ্াাতাক্ষ্ত ফাোঁধা নতহয কযাক্ষ্ক হনক্ষ্জক্ষ্দয 

প্রধান রযে ফাহনক্ষ্য় হনক্ষ্য়ক্ষ্ে। এআ ঈক্ষ্েক্ষ্ তাযা এআ ভক্ষ্াাতা চুহিক্ষ্ক ফানচার 

কযায জনে নানান লেমন্ত্র কক্ষ্য মাক্ষ্চ্ছ। হকন্তু আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া তাক্ষ্দয এআ 

মকৌতুকূণত প্রক্ষ্চষ্টা ও মআ যাজননহতক লেমক্ষ্ন্ত্রয প্রহত মকান ভ্রুক্ষ্যআ কক্ষ্য না। 

অভযাও অভাক্ষ্দয রযে জতক্ষ্ন দৃঢ় প্রহতজ্ঞ। 
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এখন ভয় এক্ষ্ক্ষ্ে, মদক্ষ্ দখরদাহযক্ষ্েয ফান ঘহটক্ষ্য় আরাহভ যাষ্ট্রফেফস্থা প্রহতষ্ঠা 

কযাক্ষ্ক হনক্ষ্জক্ষ্দয প্রধান টাক্ষ্গতট ফানাক্ষ্নায মযক্ষ্ত্র কর মদফাী ভস্বক্ষ্য কক্ষ্ে কে 

হভহরক্ষ্য় একােতা মালণ কযায৷  

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া যভতায ফেফাক্ষ্যয ধাক্ষ্যকাক্ষ্েও মঘলক্ষ্ফ না আনা অল্লা৷ 

অভযা দৃঢ় প্রতেয়ী মম, বহফলেৎ যাষ্ট্রফেফস্থায় প্রহতহট অপগানী জনগণ তাক্ষ্দয নতুন 

জীফন খুোঁক্ষ্জ াক্ষ্ফ৷ হফক্ষ্লকক্ষ্য ফততভাক্ষ্ন মম কর প্রান ও কামতারয় যক্ষ্য়ক্ষ্ে 

মগুক্ষ্রাক্ষ্ত৷ মকননা মগুক্ষ্রায ঈন্নহত াধক্ষ্নয দ্বাযা আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া আরাহভ 

হযয়ায অক্ষ্রাক্ষ্ক মগুক্ষ্রা মথক্ষ্ক আহতফাচকবাক্ষ্ফ পায়দা রাব কযক্ষ্ফ আনা অল্লা৷ 

যযাষ্ট্রনীহত 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া দৃঢ়বাক্ষ্ফ হফো কক্ষ্য মম, অপগাহনস্তান াহন্তহপ্রয় ভক্ষ্নাবাক্ষ্ফয 

কাযক্ষ্ণ তা হফক্ষ্দী দখরদায মথক্ষ্ক ভুি থাকায দাহফ যাক্ষ্খ৷ মমন তায স্বাধীনতাক্ষ্ক 

মকঈ খফত কযক্ষ্ত না াক্ষ্য এফং তায জহভন ও অকাক্ষ্ক মমন মকঈ অপগাহনস্তান 

োোও নেক্ষ্দয যহত কযায জনে ফেফায কযক্ষ্ত না াক্ষ্য৷ 

মতভহনবাক্ষ্ফ আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া এও হফো কক্ষ্য মম, হফক্ষ্েয কর মদক্ষ্য াক্ষ্থ 

হফক্ষ্লকক্ষ্য এতদ ঞ্চক্ষ্রয মদগুক্ষ্রায াক্ষ্থ তাক্ষ্দয আহতফাচক ম্পকত গক্ষ্ে ঈিক্ষ্ফ 

ও তাযা প্রহতক্ষ্ফী যাষ্ট্রগুক্ষ্রায াক্ষ্থ ঈত্তভ প্রহতক্ষ্ফী নীহত ফজায় থাকায হনশ্চয়তা 

হদক্ষ্য় থাক্ষ্ক৷ তক্ষ্ফ অক্ষ্ভহযকা ও তায ুতুর কাফুর প্রান এ মুেক্ষ্ক দীঘতাহয়ত কযা 

ও এ মদক্ষ্ জাতীয়, অঞ্চহরক ও যাজননহতক ভতক্ষ্বক্ষ্দয হি প্রজ্জ্বরন কযায মনায় 
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ভত্ত যক্ষ্য়ক্ষ্ে৷ মমন এ মদক্ষ্ক তাযা অভাক্ষ্দয প্রহতক্ষ্ফীক্ষ্দয হফরুক্ষ্ে ও এ ঞ্চক্ষ্রয 

কর মদক্ষ্য হফরুক্ষ্ে হযচাহরত এক যণকূক্ষ্ হযণত কযক্ষ্ত াক্ষ্য৷ এ কাযক্ষ্ণআ 

তাযা হফহবন্ন মপতনাফাজ দর নতযী ও মগুক্ষ্রাক্ষ্ক থতায়ন ও হি ঞ্চায কযক্ষ্ত 

ায়তা কক্ষ্য মাক্ষ্চ্ছ৷ তক্ষ্ফ অরাভদুহরল্লা, মফ মপতনা ও মপতনাফাজ দরগুহর 

ভুজাহদক্ষ্দয াভক্ষ্ন ফেথততায় মতফহত ক্ষ্য়ক্ষ্ে৷ এবাক্ষ্ফআ ভাহকতহন দাহিক 

মজনাক্ষ্যরক্ষ্দয ভস্তক ও তাক্ষ্দয মদীয় এক্ষ্জন্টক্ষ্দয ভস্তক অপগান জাহতয হজাহদ 

হিয াভক্ষ্ন নীচু ক্ষ্য় হগক্ষ্য়ক্ষ্ে৷ অল্লা ুফানাহু ওয়া তা’অরা ফক্ষ্রক্ষ্েন- 

 

ِْ بَِفْضمِْ قُمْْ ِّْ ّللاَّ تِ ًَ بَِشْح ِنكَْ َٔ ٍَْفَشُحٕا فَبِزَٰ َْٕ فَْه ٍْشْ  ُْ ب َخ ًَّ ٌَْ ِيّ عُٕ ًَ  ﴾٨٥: ﴿ٌَٕس ٌَْج

“ফর, অল্লায দয়া ও মভক্ষ্যফাণীক্ষ্ত। ুতযাং এযআ প্রহত তাক্ষ্দয ন্তুষ্ট থাকা ঈহচৎ। 

এহটআ ঈত্তভ ম ভুদয় মথক্ষ্ক মা ঞ্চয় কযে।” (ূযা আঈনু: ৫৮) 

 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া প্রথভত: অল্লা তা’অরায দয়া, তঃয তায ভু’হভন জাহতয 

ক্ষ্মাহগতায় মপতনাফাজ দরগুহরক্ষ্ক অপগান জাহতয ভাক্ষ্া তাক্ষ্দয হফলাি ফীজ 

ফণ কযা এফং এ মদক্ষ্ক তাক্ষ্দয মপতনায মকন্দ্রস্থর ফাহনক্ষ্য় নেক্ষ্দয জনে হুভহক 

ফায ুক্ষ্মাগ মদয়হন৷ 
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অরা-অক্ষ্রাচনা 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া তায াহন্তহপ্রয় দৃহষ্টক্ষ্কাণ মথক্ষ্ক ভাহকতহনক্ষ্দয ফুহেভান ও 

ভক্ষ্াাতায ফস্থান গ্রণ কযায অফান জানায়৷ অক্ষ্যা অফান জানায় মম, ম মমন 

তায কথাফাততা ও অরা-অক্ষ্রাচনায মযক্ষ্ত্র ততা ফরম্বন কক্ষ্য এফং এআ 

কভততৎযতায় গ্রয ওয়ায মযক্ষ্ত্র আভাযক্ষ্ত আরাহভয়ায হথহক্ষ্ক গ্রণ কক্ষ্য৷ 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া চায় মম, তায হপ্রয় মদক্ষ্ মমন ূণত স্বাধীনতা ও স্বহনবতযতায াক্ষ্থ 

আরাহভ যাষ্ট্রফেফস্থা প্রহতষ্ঠা ক্ষ্য় মায়, মায ধীক্ষ্ন কর অপগানফাী ন্তুষ্টহচক্ষ্ত্ত 

ফফা কযক্ষ্ফ৷ এ রযেক্ষ্ক ফাস্তক্ষ্ফ রূ মদয়ায জনে আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া এফায স্ত্র 

হজাক্ষ্দয হদক্ষ্ক ভক্ষ্াাতা ও ংরাক্ষ্য দ্বায ঈক্ষ্ম্মাচন কক্ষ্যক্ষ্ে ও আভাযায অরা-

অক্ষ্রাচনাকাযী প্রহতহনহধদর এফায কামতত অক্ষ্াল-হভভাংা ও ংরা হনক্ষ্য় 

যাজননহতক ফুেক্ষ্যায ভাধেক্ষ্ভ ভাহকতহনক্ষ্দয াক্ষ্থ মমাগাক্ষ্মাগ কযক্ষ্ফ৷ অভযা অল্লা 

তা’অরায কাক্ষ্ে দু’অ কহয– হতহন মমন অভাক্ষ্দয মদফাীক্ষ্ক ঈত্তভ পরাপর প্রতেয 

কযান৷ (অভীন আয়া যাব্ব!) 

অভাক্ষ্দয ত্রু-হভত্র কক্ষ্রয মজক্ষ্ন যাখা ঈহচত মম, আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া যাজননহতক 

যীহতনীহতয মযক্ষ্ত্র কখক্ষ্না ধূতততা-প্রতাযণা ও হনপাহকয যাজনীহতক্ষ্ত হফোী নয়৷ 

াাাহ আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া হনপাহকয যাজনীহত, ভয় চয় ও মরাকচযুয 

অোক্ষ্র চক্রাক্ষ্ন্ত হরপ্ত ওয়াক্ষ্ক েন্দ কক্ষ্য না, এফং এটাক্ষ্ক তাযা পরতায থ 

ফক্ষ্র ভক্ষ্নও কক্ষ্য না৷ 
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অভাক্ষ্দয মথক্ষ্ক মমন কহস্মনকাক্ষ্রও মকঈ এআ প্রতোা না কক্ষ্য মম, অভযা অভাক্ষ্দয 

রযে ূযণ ওয়ায অগমতন্ত অভাক্ষ্দয স্ত্র হজাদ মথক্ষ্ক কখক্ষ্না ক্ষ্য অক্ষ্ফা, 

হকংফা গত চহল্ল ফৎয মাফৎ হজাক্ষ্দয ভয়দাক্ষ্ন অভযা মম কর কুযফাহন হদক্ষ্য় 

এক্ষ্হে মগুক্ষ্রা মথক্ষ্ক ৃষ্ঠ প্রদতন কযফ৷ 

অভযা ভাহকতহনক্ষ্দয াক্ষ্থ অরা-অক্ষ্রাচনা কক্ষ্য অপগান কতৃতক্ষ্যয াক্ষ্থও 

ভক্ষ্াাতায মযক্ষ্ত্র হফযাট ঈন্নহত রাব কক্ষ্যহে৷ অভযা আনা অল্লা, ঈত্তক্ষ্যাত্তয অক্ষ্যা 

গ্রয ক্ষ্ত থাকফ৷ মমন অপগান জাহতয ম কর ম্প্রদায়গুক্ষ্রা প্রহতহষ্ঠত ও 

হিারী ক্ষ্ত াক্ষ্য, মাযা এ মদক্ষ্ দুক্ষ্মতাগ-দুহফতাক্ষ্ক হফক্ষ্য়াগান্তকবাক্ষ্ফ জীফনমান 

কক্ষ্যক্ষ্ে৷ অভযা চাআহে দখরদাহযে মথক্ষ্ক ভুহি রাব কযায াাাহ ভক্ষ্াাতা ও 

ংরাক্ষ্য ভাধেক্ষ্ভ অবেন্তযীণ ভোগুক্ষ্রাযও মমন ফান ঘক্ষ্ট৷ 

কাফুর প্রাক্ষ্নয প্রহতহনহধ ও কভতকততাক্ষ্দয প্রহত 

কাফুর প্রাক্ষ্নয াভহযক কভতকততা, প্রহতহনহধ ও কর কভতচাযীক্ষ্দয প্রহত অভাক্ষ্দয 

ফাততা ক্ষ্চ্ছ: অনাযা কক্ষ্রআ এ মদ ও ভাহটয ন্তান৷ অনাক্ষ্দয ফা-দাদাযা 

আরাভ প্রহতযযায ক্ষ্থ কুযফাহন হদক্ষ্য় মগক্ষ্েন৷ তাআ অনাক্ষ্দয জনে মকান 

ফস্থাক্ষ্তআ ম কর দখরদাযক্ষ্দয ধীক্ষ্ন হনক্ষ্জক্ষ্দয ভুজাহদ জাহতয হফরুক্ষ্ে মুে 

কযা নফধ ক্ষ্ফ না, মাযা অভাক্ষ্দয দ্বীন ও মদক্ষ্য মঘাযতয দুভন৷ তাযা অভাক্ষ্দয 

বূখণ্ডক্ষ্ক জফযদখর কক্ষ্য মযক্ষ্খক্ষ্ে ও অভাক্ষ্দয ভুহরভ জাহতয হফরুক্ষ্ে জঘনেতভ 

নোয় কক্ষ্য মফোক্ষ্চ্ছ৷ 
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অনাক্ষ্দয হফরুক্ষ্ে অভযা ফস্থান গ্রণ কহয মকফর অনাযা দখরদাযক্ষ্দয 

যাফরম্বন কযায কাযক্ষ্ণ৷ অনাযা মহদ দখরদাযক্ষ্দয যাফরম্বন কযা মথক্ষ্ক হফযত 

থাক্ষ্কন, তাক্ষ্র অনাযা অভাক্ষ্দয বাআক্ষ্য় হযণত ক্ষ্ফন৷ ভুজাহহদক্ষ্ন মকযাভ 

ত্রুক্ষ্দয াক্ষ্থ মু্মখ ভয মথক্ষ্ক হপক্ষ্য অা ননেক্ষ্দযক্ষ্ক মমভহনবাক্ষ্ফ প্রস্তহচক্ষ্ত্ত 

বেথতনা জাহনক্ষ্য় থাক্ষ্কন ও পুক্ষ্রয ভারা হদক্ষ্য় স্বাগত জাহনক্ষ্য় থাক্ষ্কন, তাক্ষ্দয ভক্ষ্ধে 

মাযা ফন্দী ক্ষ্য়ক্ষ্েন তাক্ষ্দয জনে ঈহদ্বি ক্ষ্য় থাক্ষ্কন ও অতক্ষ্দয মফা-শুশ্রুলা কক্ষ্য 

থাক্ষ্কন; অনাক্ষ্দয জনেও আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া হিক মতভহনবাক্ষ্ফ হনযাত্তায ফেফস্থা 

কযক্ষ্ফ৷ ুতযাং অনাযা হনক্ষ্জক্ষ্দয দুহনয়া ও অক্ষ্খযাক্ষ্তয ভুহিয থ ফরম্বন 

করুন৷ ভাহকতহনক্ষ্দয দারাহর কযা ফস্থায় অনাক্ষ্দযক্ষ্ক ধ্বং কক্ষ্য মদয়ায ূক্ষ্ফত 

অনাযা দখরদাযক্ষ্দয কাতায মথক্ষ্ক মফহেক্ষ্য় অায ুক্ষ্মাগক্ষ্ক কাক্ষ্জ রাগান৷ 

ভুজাহদক্ষ্দয কাতাক্ষ্য এক্ষ্ াহভর ন ও ফীযক্ষ্দয খাতায় নাভ মরখান৷ 

ম হপ্রয় জাহত! 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া তায স্বজাহতক্ষ্ক হনশ্চয়তা হদক্ষ্চ্ছ মম, যয়ী ফেফস্থায ধীক্ষ্ন 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া তায নাযী-ুরুল প্রহতহট নাগহযকক্ষ্ক তাক্ষ্দয প্রাে হধকায 

ফুহাক্ষ্য় হদক্ষ্ফ৷ ীঘ্রআ দ্বীহন ও অধুহনক ঈবয় হযা খাক্ষ্ত, কভত খাক্ষ্ত, ফেফা খাক্ষ্ত ও 

াভাহজক নোনে কর খাক্ষ্তআ হফকা ও ঈন্নয়ন াধক্ষ্নয মক্ষ্থামুি ফেফস্থা গ্রণ 

কযা ক্ষ্ফ৷ মকননা এগুক্ষ্রা একহদক্ষ্ক মমভহনবাক্ষ্ফ প্রহতহট অপগানীয মভৌহরক 
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হধকায৷ যহদক্ষ্ক এগুক্ষ্রা একহট ুখী ও করোণভয় ভাজ গোয জনে মভৌহরক 

প্রক্ষ্য়াজক্ষ্নয ন্তবুতি৷ 

আভাযক্ষ্ত আরাহভয়া তায ভুজাহদক্ষ্দয প্রহত ভাহরকানাবুি ম্পদ ও জনপ্রকল্পভূক্ষ্য 

যযণাক্ষ্ফযক্ষ্ণয পযভান জাযী কক্ষ্যক্ষ্ে ও মগুক্ষ্রায ভাধেক্ষ্ভ হকবাক্ষ্ফ মু্মক্ষ্খ গ্রয 

ওয়া মায়, ম ফোাক্ষ্য গবীয ভক্ষ্নাক্ষ্মাগী ফায হনক্ষ্দত হদক্ষ্য়ক্ষ্ে৷ 

ম ভুজাহদ বাআক্ষ্য়যা! 

অনাক্ষ্দয প্রহত অভায ফাততা ক্ষ্চ্ছ: অনাযা অনাক্ষ্দয াভহযক ও মফাভহযক 

গুরুদাহয়ে অন্তহযকতা, আখরা ও ূণত অভানতদাযীয াক্ষ্থ অঞ্জাভ হদক্ষ্ফন ও 

যস্পক্ষ্য ভতহফক্ষ্যাধ কযক্ষ্ফন না৷ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ দুজন 

ম্মাহনত াাহফক্ষ্ক ফক্ষ্রক্ষ্েন- 

 تختهفب ٔال تطبٔعب

“মতাভযা একভত ক্ষ্য় চরক্ষ্ফ, হবন্নভত মালণ কযক্ষ্ফ না৷” (ফুখাযী) 

অনাযা অনাক্ষ্দয াভহযক কভতকাক্ষ্ণ্ডয ভয় মরাকক্ষ্দয জান-ভাক্ষ্রয মপামক্ষ্তয 

প্রহত ক্ষ্ফতাচ্চ তকততা ফরম্বন কযক্ষ্ফন৷ মমন মফাভহযক মরাকক্ষ্দয মকান যয়যহত 

না য়, হনযযাধ মরাকক্ষ্দয যি প্রফাহত না কযা য় ও অনাক্ষ্দয ঈদাীনতায 

কাযক্ষ্ণ মমন মদফাীয মকান কষ্ট না য়৷ 

অহভ অনাক্ষ্দযক্ষ্ক হয়ত কযহে- ত্রুক্ষ্যয মরাকক্ষ্দয াক্ষ্থ দাচাযণ ও ঈত্তভ 

ফেফায কযক্ষ্ত; মখন তাযা অনাক্ষ্দয াক্ষ্ত ফন্দী য়৷ াফধান! াফধান!! াফধান!!! 
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ত্রুক্ষ্দয াাচযণ মমন অনাক্ষ্দযক্ষ্ক ঈক্ষ্ত্তহজত কক্ষ্য না মতাক্ষ্র, অনাক্ষ্দয ভাক্ষ্া 

প্রহতক্ষ্াক্ষ্ধয অত্মা জাহগক্ষ্য় না মতাক্ষ্র ও অনাক্ষ্দযক্ষ্ক মমন অনাক্ষ্দয বাযাভেতা, 

দাচাযণ ও ঈত্তভ ফেফায মথক্ষ্ক হযক্ষ্য় না মদয়৷ অয যয়ী অদারক্ষ্তয হনক্ষ্দত 

োো মমন মকান ফহন্দক্ষ্ক তো কযা না য়৷ 

মতভহনবাক্ষ্ফ অহভ অনাক্ষ্দযক্ষ্ক হয়ত কযহে- াহষ্ঠ ও খাযা চহযক্ষ্ত্রয মরাকক্ষ্দয 

মথক্ষ্ক অনাক্ষ্দয দরক্ষ্ক হফত্র যাখক্ষ্ত৷ মকননা মখন অনাক্ষ্দয ভাক্ষ্া াহষ্ঠ 

ফেহিক্ষ্দয নুপ্রক্ষ্ফ ঘটক্ষ্ফ ও তাযা অনাক্ষ্দয ভাক্ষ্া নোক্ষ্য়য ফীজ েোক্ষ্ফ, তখন 

মখাক্ষ্ন হকেুক্ষ্তআ অল্লা তা’অরায াামে অক্ষ্ত াক্ষ্য না। অয তখন অনাযা 

স্বজাহতয ক্ষ্াক্ষ্মাহগতা রাক্ষ্ব ধনেও ক্ষ্ত াযক্ষ্ফন না৷ তাআ ম ভস্ত মরাকক্ষ্দয মমন 

অনাক্ষ্দয দক্ষ্র িাআ না য়, মাযা নাপযভানী কক্ষ্য ফা হনয়ভ-নীহত রঙ্ঘন কক্ষ্য৷ 

অহভ অনাক্ষ্দয অক্ষ্যা হয়ত কযহে- অনাযা অনাক্ষ্দয ীদ ও ফন্দী বাআক্ষ্দয 

হযফায-হযজনক্ষ্দয মদখাশুনা করুন ও তাক্ষ্দয প্রহত হনক্ষ্জক্ষ্দয াধোনুমায়ী 

ক্ষ্মাহগতায াত ফাহেক্ষ্য় হদন৷ ভান অল্লা তা’অরা আযাদ কক্ষ্যক্ষ্েন- 

 

ٌَْ ٕ ًُ ٌُْطِع ِّْ َعهَىْٰ انطَّعَبوَْ َٔ ب ِيْسِكًٍُب ُحبِّ ًً ٌَِتٍ أَِسًٍشا َٔ  ﴾٥: ﴿االَسبٌ َٔ

“তাযা অল্লায মপ্রক্ষ্ভ বাফগ্রস্ত, এতীভ ও ফন্দীক্ষ্ক অামত দান কক্ষ্য।”  

(ূযা দায: ৮) 
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ভুজাহদক্ষ্দয যভতাফক্ষ্র হফহজত হধকৃত ঞ্চরগুক্ষ্রাক্ষ্ক হযচারনা কযাক্ষ্ক তাক্ষ্দয 

জনে এক ভা যীযা হক্ষ্ক্ষ্ফ হফক্ষ্ফচনা কযা য়৷ মক্ষ্যক্ষ্ত্র মতাক্ষ্রাচনা কযা ক্ষ্ফ মম, 

তাযা হক হনক্ষ্জক্ষ্দয দাহফ নুমায়ী মখানকায জনগক্ষ্ণয মফা কক্ষ্য থাক্ষ্ক ও তাক্ষ্দয 

ভাক্ষ্া আনাপ প্রহতষ্ঠা কক্ষ্য থাক্ষ্ক?  

অভযা প্রক্ষ্তেক্ষ্কআ অল্লা তা’অরায াভক্ষ্ন হজজ্ঞাহত ক্ষ্ফা৷ অভাক্ষ্দয প্রক্ষ্তেকক্ষ্কআ 

তাোঁয দাহয়ে ও ধীনস্তক্ষ্দয ম্পক্ষ্কত হজজ্ঞাাফাদ কযা ক্ষ্ফ৷ তাআ প্রক্ষ্তেক হজম্মাদায 

মমন জনগক্ষ্ণয মফা কযা ও নাগহযকক্ষ্দয ক অদায় কযাক্ষ্ক হনক্ষ্জয প্রধান দাহয়ে 

ফক্ষ্র ভক্ষ্ন কক্ষ্য৷ 

হযক্ষ্ক্ষ্ল  

ফযকতভয় ইদুর হপতক্ষ্যয অগভন ঈরক্ষ্য অহভ অনাক্ষ্দয করক্ষ্ক অফাক্ষ্যা 

মভাফাযকফাদ জানাহচ্ছ৷ অহভ কর ভুজাহদ ও জনাধাযক্ষ্ণয কাক্ষ্ে অা যাহখ মম, 

অনাক্ষ্দয ফাহেয াক্ষ্ মম কর ায়, এতীভ, হফধফা, বাফী ও ফন্দী বাআক্ষ্দয 

হযফায যক্ষ্য়ক্ষ্ে, অনাযা তাক্ষ্দয প্রহত অনাক্ষ্দয ায়তায াত ম্প্রাযণ 

কযক্ষ্ফন ও তাক্ষ্দয াক্ষ্থ অনাক্ষ্দয ইদ অনন্দক্ষ্ক বাগাবাহগ কক্ষ্য হনক্ষ্ত বুরক্ষ্ফন না৷ 

অনাযা তাক্ষ্দয প্রহত নুগ্র করুন, মমন তাযাও এ ফযকতভয় হদনগুক্ষ্রায অনক্ষ্ন্দ 

ংগ্রণ কযক্ষ্ত াক্ষ্য ও এআ ুফণত ুক্ষ্মাগ গ্রন মথক্ষ্ক ফহঞ্চত মথক্ষ্ক না মায়৷  

ওয়াারাভু অরাআকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতু. 
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অহভরুর ভু’হভনীন াআখুর াদী মভৌরহফ মফাতুল্লাহ্ 
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